KARTELË INFORMATIVE
AL041001
1. Emri i shërbimit

Tregtim me shumicë i naftës dhe gazit

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Verifikimi i përshtatshmërisë së mjediseve, teknologjisë, mjeteve e pajisjeve me standardet e shërbimit

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Ky shërbim i jep të drejtën qytetarit për të rregulluar aktivitetin që ushtron, nëpërmjet licencimit, në fushën tregtim me
shumicë të naftës dhe gazit

4. A jam përfitues?

Subjekte tregtare në fushën tregtim me shumicë të naftës dhe gazit
Nr
Lloji
Dokumentet Shoqëruese për subjektet tregtare:

Nga lëshohet?

Vlefshmëria

Aplikanti

1

Dokument identifikimi

2

Nëse personi që paraqitet në
Qendrën Kombëtare të
Biznesit (QKB) nuk është
përfaqesuesi ligjor, nevojitet:
Aplikanti / Noteri
a. Prokure noteriale për
personat fizike;
b. Autorizim nga subjekti për
personat juridike

Dokumente provuese:
1

2

3

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

4

Vërtetimin për kontrollin e
objektit, për respektimin e
kushteve teknike
Projektin teknologjik të
depove dhe të linjave, të
miratuar nga organet
përkatëse, sipas
legjislacionit në fuqi të
mjedisit dhe të mbrojtjes nga
zjarri
Leje mjedisi, sipas
legjislacionit në fuqi për
mjedisin, për ambientet
depozituese dhe, në rastet e
tregtimit të vajrave
lubrifikantë, për kapacitetet
magazinuese
Vërtetimin e shlyerjes së
detyrimeve tatimore,
përfshirë sigurimet
shoqërore

Inspektorati Shtetëror Teknik
dhe Industrial

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri
dhe e Shpëtimit

Sigurohet nga vetë
institucioni

Drejtoritë Rajonale të
Tatimeve

5

Çertifikatën e përdorimit,
sipas legjislacionit në fuqi
për planifikimin e territorit për
Njesitë Vendore
depozitat dhe linjat
përkatëse teknologjike, që
realizojnë funksionimin e tyre

6

Certifikatën e kalibrimit të
vëllimit të depove

7

Dokumentin e pronësisë ose
kontratën e qirasë për
depozitat/magazinat që do të
përdorë personi juridik, sipas
kapaciteve minimale
Aplikanti
depozituese/magazinuese.
Kohëzgjatja e kontratës së
qirasë të jetë jo më pak se 5
(pesë) vjet

1-2

Drejtoria e Përgjithshme e
Metrologjisë dhe Kalibrimit
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6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

8

"Certifikatën e pronësisë"
dhe "Lejen e Qarkullimit" ose
Drejtoria e Përgjithshme e
kontratën e marrjes në
Shërbimeve të Transportit
përdorim për automjetet e
Rrugor / Aplikanti
transportit për naftë bruto
dhe nënproduktet e saj

9

Certifikatën e miratimit ADR
të mjetit që transporton disa
mallra të rrezikshme

Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor

10

Mandatpagesa

Banka

Zyrat pritëse

Qyteti

Adresa e sporteleve

Orari

Sporteli i shërbimit të Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB)

Tiranë

Bulevardi Zhan D'Ark (ishHoteli i Oficerave), pranë
Ministrisë së Jashtme

Nga e hëna deri të enjten,
ora 9.00 – 14.00;
të premten, ora 9.00 – 13.00

Niveli 1

Niveli 2

Niveli 3

Niveli 4

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Mënyra e pagesës

100 lekë

Policë sigurimi
Komisionet bankare
eventuale

Me para në dorë te sporteli/arka e institucionit;
Sporteli i një banke brenda institucionit;
Sporteli i një banke jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

4 ditë

10. Çfarë përfitoj?

Licencë

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Me internet

Kontakto në:

Oraret e hapura
E hënë - E premte ora 07:00 - 21:00
E shtunë ora 07:00 - 14:00

Tel:
11800
e-mail: Informacion@adisa.gov.al
Në sportele

Me e-mail

Me postë

Me internet

Me e-mail

• Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë"
• Ligji Nr. 8450 datë 24.02.1999 i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore e • Ligji Nr. 9876 datë 14.02.2008
• VKM Nr. 970, datë 02.12.2015
këtij shërbimi?
• VKM Nr. 538, datë 26. 05. 2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit
(QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", e ndryshuar
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